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COMMUNICATIEBELEID 

van KLJ Wambeek 

 

 

Vooraf 
Bij KLJ Wambeek is de interne en externe communicatie van groot belang. In dit beleidsplan willen 
we hameren op de helderheid en transparantie van onze communicatie. We doen er alles aan om 
ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden en zorgvuldige info door te spelen. 

Indien u na het doornemen van dit document vragen, opmerkingen of verbeteringen heeft kan u 
contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens: 
KLJ Wambeek, Langestraat 4, 1741 Wambeek, contact@kljwambeek.be, telefoon : 0494 16 76 32. 

 
 

Waarom dit beleidsplan? 

De nieuwe manier van communicatie is niet altijd even gemakkelijk. Er wordt heel kort op de bal gespeeld, 
wat vooruit plannen zo goed al onmogelijk maakt. De drukke levens van velen, zorgen vaak voor 
veranderingen in reeds vastgelegde data. Communicatie die vroeger zo makkelijk bleek, komt nu op 101 
verschillende manieren binnen en brengt kleine verwarringen met zich mee. Door aan u over te brengen 
hoe alles bij KLJ Wambeek verloopt, scheppen we duidelijkheid en vermijden we problemen in de 
toekomst. Indien er toch nog misverstanden zouden ontstaan, laat de leidingsploeg dan een houvast zijn 
en neem contact met ons op. We helpen u graag uitgebreid verder met eender welk probleem. 

 
 

Doelgroep 

Dit document is bedoeld voor iedereen die problemen ondervindt en het moeilijk heeft de planning 
terug te vinden. Vooral ouders die gewoon zijn om alles op papier te ontvangen kunnen gebruik 
maken van deze korte beschrijving. Op die manier is het voor hen makkelijker onze informatie terug 
te vinden of contact op te nemen. 

 
 

Manier van communicatie 

Bij het begin van een nieuw werkjaar wordt er een kalender opgemaakt die de speciale dagen 
weergeeft. (startdag, carwash, halloween, sinterklaar, filmavond, zwemmen, schaatsen, paasactiviteit, 
uitstap, …). Ouders en leden ontvangen de papieren versie in de maand september. Indien u geen 
kalender ontvangen hebt, vraag er dan naar bij de eerstvolgende activiteit. Bovendien worden al deze 
activiteiten meteen in onze online kalender geplaatst (te vinden op de site – pagina ‘activiteiten’). 
Ouders krijgen zo reeds een richtdatum te zien, die naargelang de omstandigheden nog lichtjes kan 
veranderen.  

Op de voorpagina van de site krijgen de activiteiten van die specifieke maand een plaatsje. Een 
vooruitblik in de toekomst kan door te klikken op de pagina ‘activiteiten’ en in de kalender te scrollen. 
Ten gepaste tijde, ten laatste op woensdag, wordt de zondagse namiddagactiviteit op de site 
aangepast. Op de eerste zondag van de maand is het nooit KLJ, tenzij anders vermeld. Indien er 
niets op de site terug te vinden is, het niet de eerste zondag van de maand is en er geen speciale 
activiteit gepland staat op vrijdag of zaterdag, ga er dan van uit dat het om een gewone KLJ-
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namiddag gaat. 

Van speciale activiteiten op ongebruikelijke dagen of van aanpassingen in de kalender wordt je via 
sms op de hoogte gebracht. Ook herinneringen kunnen via deze weg in je inbox terecht komen. In 
sommige gevallen, gaat het om zeer dringende beslissingen. Dan zal je persoonlijk opgebeld worden 
en op die manier duidelijke informatie krijgen. 

De fb-pagina van KLJ Wambeek is een extra herhaling van dingen die u via andere kanalen vindt. Er 
zal niets enkel en alleen op fb geplaatst worden. Foto’s zijn via onze site beschikbaar, maar met enige 
vertraging. Indien u meteen na de activiteit de foto’s wenst te bekijken, kan je onderaan op de site 
doorklikken naar onze fb-pagina. Je hoeft hiervoor geen persoonlijk fb-account aan te maken. 

De mailverantwoordelijke zal instaan voor al het mailverkeer. Grote activiteiten, speciale 
veranderingen of inschrijvingsmomenten worden via mail meegedeeld. Hou uw mail dus wekelijks in 
de gaten om de inschrijving van het kamp of dergelijke niet te mislopen. Via het adres 
contact@kljwambeek.be kan u terecht met al uw vragen. Wanneer de inschrijvingen via andere 
adressen verlopen, wordt dit duidelijk weergegeven. Het hierboven vermelde en centrale emailadres 
is het hele jaar in gebruik en zal mailtjes die bestemd zijn voor specifieke zaken doorsturen naar de 
juiste ontvanger. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van onze communicatie dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. 


